CONCURS IDEA’T
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Primera. Finalitat del concurs
Els concurs Idea’t és una iniciativa del Consell Comarcal del Montsià, concretament del
Departament d’Indústria i Empresa, que compta amb la col·laboració del Departament de
Foment de la Cohesió Social, àrees de Joventut i d’Educació. L’objectiu d’aquests premis és
fomentar la creativitat, la imaginació i l’esperit emprenedor dels joves estudiants dels instituts
de la comarca del Montsià, per impulsar la creació de noves empreses i millorar l’ocupació.
Segona. Categories
D’acord amb la finalitat del concurs, s’estableixen les categories següents:
- Premi a la millor idea comarcal
- Premi a la millor idea per centre
- Present per als centres participants
- Present per als participants al concurs de la fase comarcal
Es valorarà:
- La creativitat, la imaginació i l’esperit innovador de la idea (0 a 15 punts)
- La presentació, seguint el format detallat en l’estructura de la fitxa (0 a 10 punts)
- La descripció i la coherència de cada apartat de la fitxa (0 a 15 punts)
- La possibilitat de posar en funcionament la idea (0 a 10 punts)
Tercera. Condicions de participació
1. Requisits generals
Els beneficiaris d’aquest concurs són els instituts i/o centres de la comarca del Montsià que
disposin de batxillerat i/o cicles formatius de grau mitjà.
La participació es farà per mitjà de sol·licitud dels interessats. Les sol·licituds s’hauran de
formalitzar d’acord amb els impresos normalitzats que posarà a disposició el Consell Comarcal
del Montsià per mitjà del web: www.montsia.cat
La idea ha de ser elaborada de forma original i per a aquest concurs. No s’admetrà cap idea
que hagi estat presentada en un altre concurs.
La participació no és a títol personal, sinó que els equips educatius de cada institut valoraran i
consideraran les diferents idees materialitzades en la fitxa, a fi de presentar les candidatures en
funció de si compleixen o no l’objecte d’aquesta convocatòria.
Cada centre pot participar amb un màxim de 5 projectes i, a la vegada, el nombre màxim
d’alumnes participants per projecte és de 3.
Els alumnes participants hauran d’estar matriculats en els centres participants.
2. Documentació que cal presentar
En caràcter general
1. Model de sol·licitud per centre
2. Model de declaració jurada de matriculació dels alumnes per centre participant.

Documents a adjuntar per a cadascun dels projectes presentats:
1. En suport de paper:
- Fitxa Idea’t (A4 per una sola cara)

-

Sobre identificat amb el pseudònim, tancat, que dugui al seu interior el nom i cognoms
dels promotors de la idea.
Fotocòpia del DNI de cadascun dels participants
Declaració jurada d’originalitat de la idea i de participació en exclusivitat per projecte i
signada per tots els membres.

2. En suport digital:
- Fitxa Idea’t (A4 per una sola cara) en editor de text (word, office...)
- Fotografies, dibuixos, logos... en .jpg
3. Estructura de la fitxa Idea’t
- Nom comercial (màxim 15 caràcters)
- Pseudònim i nom del centre d’ensenyament
- Títol del producte, servei, etc. (breu descripció, màxim 50 caràcters)
- Dibuix o fotografia i/o logotip de l’empresa (espai 9 X 6 cm)
- Producte: característiques, utilitats, avantatges, etc.
- Recursos necessaris: materials i característiques
- Públic objectiu: perfil, característiques, especificacions, etc.
- El nombre màxim de caràcters és de 2.400, a repartir entre els apartats següents: Producte,
Recursos Necessaris i Públic Objectiu.
Quarta. Fases dels premis
1. Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran al Consell Comarcal del Montsià, on es registraran: Pl. Lluís
Companys, s/n, 43870 Amposta.
La documentació que s’ha de fer arribar en suport digital serà a l’adreça: inicia@montsia.cat
2. Fases dels premis
Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es procedirà a
comprovar que cada sol·licitant hagi aportat la documentació requerida.
En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada, juntament amb la
sol·licitud, l’organització requerirà a la persona o a les persones sol·licitants que presentin
aquesta documentació en un termini de 10 dies, i es descartaran aquelles sol·licituds que
presentin algun tipus d’errada o deficiència.
El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o aclariments sobre
el seu projecte empresarial.
Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada pels alumnes participants
en aquest certamen serà tractada amb la màxima confidencialitat.
3. Selecció de les candidatures
La selecció de les candidatures l’efectuarà un jurat integrat per:
- El president del Consell Comarcal del Montsià, o persona a qui delegui.
- El director dels Serveis Territorials d’Ensenyament de les Terres de l’Ebre, o persona a qui
delegui.
- Un representant tècnic del Departament d’Indústria i Empresa del Consell Comarcal del
Montsià
- Un representant tècnic del Departament de Foment de la Cohesió Social, àrea d’Educació, del
Consell Comarcal del Montsià
- Un representant tècnic del Departament de Foment de la Cohesió Social, àrea de Joventut,
del Consell Comarcal del Montsià
- Actuarà com a secretària la titular del Consell Comarcal del Montsià, o persona a qui delegui.
Serà l’encarregada d’aixecar l’acta de la sessió. Aquesta disposarà de veu, però sense vot.
En cas d’empat, el president del Consell Comarcal del Montsià, o persona en què delegui,
disposarà del vot de qualitat per desfer l’empat.

El jurat emetrà una acta amb la proposta de concessió dels premis i el president del Consell
Comarcal del Montsià dictarà la corresponent resolució.
El lliurament dels premis i els actes que se’n puguin derivar, es realitzaran en acte públic, en la
data i lloc que es donarà a conèixer en el seu moment a tots els implicats.
4. Termini
El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació
d’aquestes bases al BOP i finalitzarà el 30 de novembre de l’any en curs.
Cinquena. Dotació dels premis
Hi haurà premis per a cadascuna de les categories.
El premi a la millor idea comarcal consistirà en un diploma per a cadascun dels participants en
el projecte i un obsequi per a l’equip guanyador.
El premi a la millor idea per Centre consistirà en un diploma per a cadascun dels participants en
el projecte i un obsequi per a l’equip guanyador.
Tots els centres participants rebran un diploma i un obsequi.
Tots els alumnes participants a la fase comarcal rebran un obsequi.
S’entén que la millor idea comarcal porta implícit ser la millor idea del centre que la presenta i,
per aquest motiu, no hi haurà premi a la millor idea per centre, quan aquesta també ho sigui de
la comarca. Sí que es rebrà el diploma acreditatiu com a guanyador del centre.
Sisena. Caràcters dels premis
La convocatòria anual es resoldrà per decret de la presidència.
Setena. Aplicació de les bases
Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar
en relació amb la interpretació d’aquestes bases.
La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut d’aquestes bases.
La resolució del jurat serà pública i inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun premi quedi
desert, quan no hi hagi candidatures que reuneixin els requisits mínims o no s’adeqüin als
criteris de valoració.
Les deliberacions del jurat tenen caràcter confidencial.
Vuitena. Publicitat de les actuacions
Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta convocatòria,
respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels projectes presentats.
Els projectes presentats seran susceptibles d’estar inclosos en aquelles publicacions que els
organitzadors del concurs creguin adients.
Novena. Clàusules addicionals
Aquestes bases tenen vigència mentre no s’acordi la seva expressa derogació per part del Ple
del Consell Comarcal del Montsià i la convocatòria serà aprovada per decret de la Presidència.

